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ُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر فَِإنَما َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر فَِإن رَبي َغِني َكرِ ((    ].40))[النمل: يمٌ لَِيبـْ
 (( َهــَذا ِمــْن َفْضــلِ وتعــاىل بإضــافة النعمــة إليــه، لقولــه:  ســبحانهأوالً يف هــذه اآليــة مــن الفوائــد: التحــدث بنعمــة اهللا 

   وموليها] وهذا هو الواجب شرعاً واملقتضى عقًال؛ ألن إضافة النعم إمنا تكون إىل مسديها 40))[النمل: رَبي
ألحكــام اهللا ســبحانه وتعـاىل الكونيــة كمــا ثبــت ذلـك يف األحكــام الشــرعية. مــن  التعليــل ويف هـذا دليــل علــى إثبـات

  أين يؤخذ؟ عبد الرمحن.
  ..... :الطالب
  : ال.الشيخ
  ...: بالطال

  : نعم. من أين؟الشيخ
  : من الالم.الطالب
للتعليــل، وفيــه دليــل علــى تعليــل أفعــال اهللا، أحكــام اهللا الكونيــة كمــا أن أحكامــه الشــرعية كــذلك  : مــن الــالمالشــيخ

 الذين يقولـون: إن فعـل اهللا سـبحانه وتعـاىل لـيس معلـًال، إمنـا يفعـل ـرد املشـيئة، اجلهميةمعللة، نعم. ففيه رد على 
  إذا شاء فعل حلكمة ولغري حكمة.

ُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفرُ ، لقوله: (( حقيقة أمرهيظهر وفيه دليل على اختبار املرء على فيما    ].40))[النمل: لَِيبـْ
أو نقــول: إن  ، وميكــن أن يؤخــذ هــذا،وفيــه أيضــاً .... الفائــدة اآلتيــة: أنــه جيــوز اختبــاره وإن كــان املختــرب يعلــم مآلــه

  ا خاص فيما يتعلق باهللا، أنك ختترب إنسان لو إنك تعلم مآله.هذ
  ....: الطالب
    : هاه؟الشيخ

  ....: الطالب
لـه؛ هـذا ينظـر آ، ختتـرب اإلنسـان وأنـت تعـرف م: وأما بالنسبة هللا فهذا أمر واقـع، نعـم. لكـن بالنسـبة لإلنسـانالشيخ

وختجلــه، وقــد يكــون واجبــاً كمــا لــو   فه أمــام النــاسفيــه إىل املصــلحة، قــد يكــون حمرمــاً، كمــا لــو أردت أن تظهــر ضــع
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كان إنساناً داعيـة إىل ضـاللة وأردت أن ختتـربه ليتبـني أمـره للنـاس، وأنـت تعـرف أن مـا عنـده جـواب ملـا اختربتـه بـه، 
لكـــن بالنســـبة  املـــآلىل ممـــدوح كلـــه؛ ألن اهللا يعلـــم لكـــن تريـــد أن تظهـــر للنـــاس أمـــره، فهـــو بالنســـبة هللا ســـبحانه وتعـــا

وفيــه إشـكال حيـث قــد يقـال: ألـيس اهللا تعــاىل  .سـان، فاختبـاره عمـا يعلــم مآلـه علـى حســب املصـلحة والفائـدةلإلن
  يعلم فيما يؤول إليه األمر؟ اجلواب؟

  : بلى.الطالب
  : بلى. إذاً: ما فائدة االختبار وهو يعلم؟الشيخ

بــذبح ابنــه، ويعلــم أنــه لــن حيصــل هــذا  أمــره إبــراهيممثلمــا فعــل يف  .....حــىت يعــرف  للتمييــز: ابــتالء خلقــه الطالــب
  أمره ليبتليه.لكن ....  الشيء وأنه

نعــم. ليرتتــب اجلــزاء علــى ظــاهر احلــال، ألن اهللا لــو جــازى اإلنســان علــى مــا يعلــم مــن حالــه قبــل أن يبلــوه : الشــيخ
مـة وهـي ظهـور لكان ذلك ظلماً يف ظاهر احلال، فـإذا ابـتاله فأطـاع أو عصـى تبـني األمـر، فيكـون هنـا الفائـدة عظي

أيضاً نعمة اهللا علـى العبـد العامـل  وظهور...، للعباد أثر هذا الشيء للناس، وأنه ليس بظلم من اهللا سبحانه وتعاىل
  .إذا أطاع حيث يشكر اهللا سعيه

ال علـى علـم اهللا، نعـم.  فاحلاصل: أن االبتالء يف مثل هـذه األمـور نقـول: فائدتـه أن جيـري اجلـزاء علـى ظـاهر احلـال
يؤخــذ منــه أنــه ال جيــوز للقاضــي أن حيكــم بعلمــه، ألنــه إذا كــان اهللا ســبحانه وتعــاىل وهــو أحكــم احلــاكمني ال وهــل 

أهل العلـم أنـه ال جيـوز للقاضـي أن حيكـم  حيكم مبجرد العلم حىت تظهر اآلثار؟ فالقاضي من باب أوىل، وهلذا ذكر
نعم. هذه قد يقال: إـا تؤخـذ، وقـد  ) ما أسمعإنما أقضي بنحو من ( لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: بعلمه، 

      . نعم.يقال: إن هذا توسع يف االستدالل، وأا ال تؤخذ من هذه اآلية
                (( َأَأْشــــــــُكُر َأْم مبــــــــا تقتضــــــــيه احلــــــــال، لقولــــــــه:  يف هــــــــذا دليــــــــل علــــــــى أنــــــــه ينبغــــــــي لإلنســــــــان أن خياطــــــــب نفســــــــه

]^ هــذه العبـارة الشــديدة مـن أجــل أن يــردع 40))[النمـل: َأْم َأْكُفــرُ ولـه: (( ] فإننـا ذكرنــا أن ق40))[النمــل: َأْكُفـرُ 
  .نفسه عن ممارسة كفر النعمة
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ليس يسدي إىل اهللا سبحانه وتعاىل نفعاً أو يدفع عنه ضـرراً، وإمنـا ويف هذا دليل على أن اإلنسان الذي يشكر اهللا 
  سه، هي ليست هللا.إذا شكر فإمنا يشكر لنفسه، يشكر لنفسه، املصلحة لنفهو 

]^ ومل يقـل: عـن نفسـه، بـل 40))[النمل: فَِإنَما َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ وفيها أيضاً دليل على أن الشاكر يثاب، لقوله: (( 
  قال: لنفسه، فدل ذلك على أن للشاكر ثواباً جيازى به، وهو كذلك.

ولـيس لغـريه، إال أنـه  دليل علـى أن العامـل عملـه لـه ]40))[النمل: ْشُكُر لِنَـْفِسهِ فَِإنَما يَ ويف هذا دليل يف قوله: (( 
الذي يأتي يوم القيامة بحسـنات أمثـال الجبـال  ( قد يؤخذ منه مقاصة كما جاء يف احلديث الصحيح يف املفلس

، وإال فثوابـك لـك، مـا ميكـن أحـد ) وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخـذ هـذا مـن حسـناته وهـذا مـن حسـناته
  فيأخذه، فهو مدخر عند اهللا سبحانه وتعاىل. يعتدي عليك أبداً 

  : الصدقة؟الطالب
  : نعم؟الشيخ

  : الصدقة؟الطالب
يؤخـذ منـك، ال إمنـا  هـذا  : نعم. الصدقة للميـت مـن عملـك لـك، ألنـك أنـت الـذي اخـرتت أن يتحـول إىلالشيخ

اً مقيــد مبــا جــاءت بــه وأمــا إذا أنــت أردتــه فهــذا مــن عملــك، ألن عملــك قــد يكــون تريــده لــك أو لغــريك، وهــذا أيضــ
  السنة.

مـا قـال: ومـن كفـر فإمنـا يكفـر علـى نفسـه، كمـا قـال: ((  ]40))[النمـل: َوَمْن َكَفَر فَِإن رَبي َغنِـي َكـرِيمٌ وقوله: (( 
مــن  ]^ ألن رمحــة اهللا تعـاىل ســبقت غضــبه. نعـم. وإال فاحلقيقــة أن 40))[النمـل: َوَمـْن َشــَكَر فَِإنَمــا َيْشــُكُر لِنَـْفِســهِ 

َهـاكفر فعلى نفسـه، مثلمـا قـال اهللا تعـاىل: ((  ] لكـن 46))[فصـلت: َمـْن َعِمـَل َصـاِلًحا فَِلنَـْفِسـِه َوَمـْن َأَسـاَء فـََعَليـْ
أحيانــاً يكــون الســياق يقتضــي خــالف ذلــك، فهنــا يقــول: مــن كفــر فإنــه ال يضــر اهللا شــيئاً؛ ألن اهللا تعــاىل غــين عنــه 

ــي ، وهلــذا قــال: (( علــى الكــافر يف اإلمهــال لعلــه يشــكروعــن شــكره، وهــو مــع ذلــك كــرمي، قــد جيــود  ــِإن رَبــي َغِن         َف
    قال اهللا تعاىل.. نعم. .]40))[النمل: َكرِيمٌ 

  ؟....: الطالب
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  : إي نعم. إضافة الفعل إىل العبد.الشيخ
  ؟.... :الطالب
  : على إيش؟الشيخ

  ؟....: الطالب
  اف الشكر إىل نفسه. نعم.ال، هو على ..... واضح، ألنه أض: الشيخ

  ؟....: الطالب
  : إيه. يدل أن هذا من فعل اهللا.الشيخ

  ؟....: الطالب
: إيه، لكن هو اآلن العطاء من فضـل اهللا سـبحانه وتعـاىل، العطـاء مـن فضـل اهللا، ومـا حتـدث عـن عملـه، مـا الشيخ

  .حانه وتعاىلقال: إن عملي من اهللا، قال: هذا العطاء الذي تفضل اهللا به هو من اهللا سب
  ؟.... :الطالب
] مـع أن الـذي قـال: أنـا آتيـك بـه؛ 40))[النمـل: َهـَذا ِمـْن َفْضـِل رَبـي: اجلربي، نعم. اللهم إال يف قوله: (( الشيخ

   هو الذي عنده علم من الكتاب، لكن حىت ما يستطيع، ألن الذي عنده علم من الكتاب ما جاء به بنفسه.
  ].41))[النمل: ْرَشَها نَنظُْر َأتـَْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الِذيَن ال يـَْهَتُدونَ قَاَل َنكُروا َلَها عَ (( 

ـُروا َلَهـايستفاد من هذا أيضاً: امتحان الغري مبا يعرف به ذكاؤه وفطنته، لقوله: ((  وقـد  ]41))[النمـل: َعْرَشـَها َنك
  ؟سبق أن املراد بتنكريه

  : تغيريه.الطالب
 ]41))[النمـــل: يَن ال يـَْهتَـــُدونَ نَنظُـــْر َأتـَْهتَـــِدي َأْم َتُكــوُن ِمـــَن الــذِ والعلــة يف ذلـــك قولــه: ((  : تغيــريه، نعـــم.الشــيخ

أتــدي أتعــرف أم تكــون مــن الــذين ال يعرفــون. وكيــف تعــرف أو ال تعــرف؟ ألنــه لــو بقــي العــرش علــى مــا هــو عليــه 
ت صــفته وبقــي أصــله حينئــٍذ يعــرف بــه لكــان هلــا العــذر يف أن ال تعرفــلعرفتــه، نعــم. ولــو ُغــري ائيــاً  ه، ولكنــه إذا ُغــري
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، لــيس مقامــاً عاديــاً طبيعيــاً؛ ألــا هــي ســوف تســتبعد أن ذكاؤهــا هــل تعرفــه، واملقــام يف احلقيقــة هنــا مقــام مــدهش
  .سليمانيؤتى بعرشها وهو حمفوظ يف مكانه وحمروس مث يؤتى به إىل 

بأسـرع  سـليمانداً أن يسبقها العـرش، مـع أن الظـاهر أـا أتـت إىل تستبعد جمث أيضاً لعلها حسب الطبيعة والعادة 
سوف يدل على دهائهـا وعقلهـا، واألمـر سـيأيت بيانـه إن شـاء اهللا فعلى كل حال! هذا التنكري  ما ميكن من السري.

  قريباً.
َأَصـَدْقَت َأْم ُكنـَت ِمـَن للهدهـد: (( مثـل قولـه  ]41))[النمـل: يَن ال يـَْهتَـُدونَ َأتـَْهَتِدي َأْم َتُكوُن ِمَن الـذِ وقوله: (( 
  ].41))[النمل: (( َأْم َتُكوُن ِمَن الِذيَن ال يـَْهَتُدونَ ، بل قال: ] ما قال أم ال تدي27))[النمل: اْلَكاِذبِينَ 

وفيـه أيضــاً يف هــذا االمتحـان إشــارة إىل أــا إذا كانـت تعــرف عرشــها مـع تغيــريه فكيــف ال تعـرف أن الــذي يســتحق 
ادة هــو اهللا؟ ألــا هــي وقومهــا يســجدون للشــمس مــن دون اهللا، كمــا مــر. فــإذا كانــت هــي تعــرف عرشــها مــع العبــ

تنكريه فإنه ال شك أن معرفتها بأن اهللا تعاىل هـو املسـتحق للعبـادة مـن بـاب أوىل، فهـذا وجـه مـن أوجـه االخـتالف 
  ] نعم. 41نمل:))[ال َأْم َتُكوُن ِمَن الِذيَن ال يـَْهَتُدونَ .(( يف هذه القصة

  ؟.... :الطالب
  ؟....: فهي أوىل أن تعرفالشيخ

  : متهيد هلا بأن تعرف..الطالب
  : إي نعم.الشيخ

  ؟... :الطالب
ألنــه مــا يف خماطبــة اهللا، لكــن العبــارة مثــل األول، وإال مــا هــو خياطــب، خياطــب قومــه،  ؟...ال، هنــا مــا يف : الشــيخ

  ؟...] أظن 42))[النمل: فـََلما َجاَءتْ  ((قال اهللا تعاىل:  .خياطب املأل من قومه
  نكروا هلا عرشها.؟...: حىت اآليةالطالب
، قصــد ننظــر أتهتــدي إلــى معرفتــه أم تكــون مــن الــذين ال يهتــدون إلــى معرفــة مــا يغيــر عليــه" : طيــب. الشــيخ

  نعم. " بذلك اختبار عقلها
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  ؟...: الطالب
  : ويش؟الشيخ

  ؟...: الطالب
  : نعم.الشيخ

  ؟...: الطالب
  : إي نعم.الشيخ

  ؟...: الطالب
عليـه  سـليمان، إيه. جيوز للمصلحة، ملصلحة الغري، ألن هذا ملصلحتها هي. وقد يقـال: إن : إيه. للمصلحةالشيخ

الصــالة والســالم تصــرف فيــه بنــاًء علــى أــا مل تظهــر إســالمها بعــد، وأــا إىل اآلن وهــي يف حــرب، مــا بعــد اســتقر 
  أمرها.

  ؟...: الطالب
  هاه؟ :الشيخ

  ؟... :الطالب
: مـن اآلن مـا علـم وال حتقـق، وإن كـان هـو يقــول: قبـل أن يـأتوين مسـلمني، لكـن قـد يكونـوا مســلمني هللا أو الشـيخ

  ما حيكم عليها حىت اآلن إال بعد أن تظهر إسالمها. مستسلمني له. وعلى كل حال! إىل اآلن ما بعد
    ذلك. قيل له: إن فيه شيئاً فغريوه بزيادة أو نقص أو غري

ــــــا َجــــــاَءْت ِقيــــــَل َأَهَكــــــَذا َعْرُشــــــكِ (( "  ــــــُه ُهــــــوَ ] أي: أمثــــــل هــــــذا عرشــــــك؟ (( 42))[النمــــــل: فـََلمقَالَــــــْت َكأَن 
  ." ] أي: فعرفته42))[النمل:

ــا َجــاَءتْ ((  42))[النمــل: َأَهَكــَذا َعْرُشــكِ ِقيــَل ، ونظــرت إىل العــرش (( ســليمان] يعــين: إىل 42))[النمــل: فـََلم[ 
؛ ألن املقصود سليمانما والقائل إ معىن هذا القول دون قائله. أو أحد جنوده، ومل يبني  
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االســـتفهام هنـــا علـــى حقيقتـــه، واملـــراد بـــه: االســـتخبار. واهلـــاء للتنبيـــه،  ]42))[النمـــل:َأَهَكـــَذا َعْرُشـــِك وقولـــه: (( 
الكــاف اسـم اإلشـارة، لكـن والكـاف حـرف جـر، حالـت بــني هـاء التنبيـه واسـم اإلشــارة، مـع أن هـاء التنبيـه تقــرتن ب

أيضــاً هــو  ولكــن ]42))[النمــل: َأَهَكــَذا َعْرُشــكِ حتــول بينهــا وبــني اســم اإلشــارة ملباشــرة حــرف اجلــر للمجــرور، (( 
خاص بالكاف، لو أنك أتيت حبرف جر سوى الكاف ما جاز أن تفصل بينه وبـني اسـم اإلشـارة. لـو قلـت مـثًال: 

ما يصلح، يعين: ما يفصل بـني اسـم اإلشـارة وبـني هـاء التنبيـه بـأي  حضرت؟ ما يصح تقول: أهلذا حضرت،أهلذا 
اجلـار واـرور خـرب مقـدم.  ]42))[النمـل: َأَهَكَذا َعْرُشكِ إذاً نقول: ((  حرف من حروف اجلر إال بالكاف فقط.

  وعرشك: مبتدأ مؤخر، وتقدمي اخلرب هنا جائز وإال واجب؟
  : واجب.الطالب
. وهنـا مـا قـالوا: أهـذا عرشـك، بـل قـالوا: أهكـذا عرشـِك؟ يعـين: رةصـدام؛ ألن لـه الواجب ألجـل االسـتفها :الشيخ

ه، ومل تقـل وكأن للتشـبي ]42))[النمل: َكأَنُه ُهوَ ((  هل عرشِك مثل هذا؟ هو أجابت مبثل ما سئلت عنه فقالت:
. ث الصـفةإنه هو. نعم. ومل تنف. نعم. السبب أنه مشابه لعرشها من حيث األصل وخمالف له مـن حيـ ألنـه غُـري ،

وهــذا أيضــاً مــن ذكائهــا أــا ملــا وقــع يف نفســها أنــه عرشــها لكــن تغــريت صــفته قالــت: كأنــه هــو، واجلــواب مطــابق 
فشـبهته، أي: فعرفتـه وشـبهت عليـه كمـا شـبهوا عليهـا إذ " للسؤال، واملؤلف سلك يف هذا مسلكاً غريبـاً، قـال: 

. مـا ..... مـا نـدري هـل تقـول نعـم أو تقـول كأنـه هـو، إمنـا " نعـملم يقل: أهذا عرشـِك، ولـو قيـل هـذا لقالـت: 
جواــا مطــابق للســؤال ومطــابق ملقتضــى احلــال، أمــا مطابقتــه للســؤال فألنــه قيــل هلــا: أهكــذا؟ يعــين: أهــو مثــل هــذا، 

  فكان اجلواب: كأنه هو.
، فلـم جتـزم بنف يـه ومل جتـزم بإثباتـه، إن نُِظـر إىل أصـل وأما مطابقته ملقتضى احلال؛ فـألن املـرأة رأت أن العـرش قـد غُـري

طيباً جداً وليس فيه تشـبيه كمـا قـال أو العرش فهو هو، وإن نُِظر إىل صفته فليس إياه، لذلك كان جواا  الكرسي
  املؤلف، هذا ما فيه تشبيه.
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يس بصـحيح؛ ولو قالوا: أهذا عرشك؟ ما ندري هل تقول نعم أو تقول: كأنـه هـو، وجـزم املؤلـف بأـا تقـول نعـم لـ
ألن املرأة ذكية جداً، واإلنسان إذا حصل لـه مثـل هـذه احلـال هـل جيـزم بـأن مـا شـاهده هـو مـا كـان يعرفـه مـن قبـل؟ 

  أن يقول. ويش يقول؟ زجيزم، بل إن مقتضى احلزم والتحر  ما
  : كأنه.الطالب
ا يف هـذه القصـة، فإنـه عـرش : كأنه هو، هذا مقتضى احلزم، ال سيما مع القرائن الـيت تبعـد أن يكـون إيـاه كمـالشيخ

املهم يا مجاعة اآلن! أننا نأخذ مـن جواـا هـذا  حموط حمروس من مكان بعيد، فيبعد أن ميثل أمامها يف هذه احلال.
  نأخذ منه ذكاءها من وجهني:

  أوًال: أا أجابت جبواب مطابق للسؤال. هذا واحد.
ينطــق بــاجلزم ــذا تســرع، ونفيــه تبــاطؤ أيضــاً، احتمــال أن وثانيــاً: أــا أجابــت جبــواب مطــابق ملقتضــى احلــال، إذ ال 

  ].42))[النمل: قَاَلْت َكأَنُه ُهوَ يكون إياه. (( 
  ؟...: الطالب
  .: كأن للتشبيهالشيخ

  ؟...: الطالب
  : هاه؟الشيخ

  ؟...: الطالب
  : ال، نقول: شبهت عليهم، يعين: لبست عليهم، ما قال شبهته.الشيخ

] " وجـه 42))[النمـل: َوُأوتِيَنا اْلِعْلَم ِمـْن قـَْبِلَهـا وَُكنـا ُمْسـِلِمينَ (( وعلماً:  رأى هلا معرفةملا قال سليمان " مث قال: 
، العلـم يشـمل العلـم مبـا أنعـم اهللا بـه عليـه مـن العلـم سـليماناخلطاب هذا الذي قلنا فيما سبق أنه أراد أن يتحدث 

أشبه ذلك. يعين: كأنه أو كأن املأل من قومه ملا رأوا مـا رأوا مـن  الشرعي، ويشمل العلم بقواعد امللك ومثبتاته، وما
صلى اهللا عليـه وسـلم أن يـذكرهم مبـا هـو أعظـم مـن  سليمانذكائها ومعرفتها وحترزها وتثبتها رأوا أمراً عظيماً، فأراد 
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ــــــــاهم اهللا تعــــــــاىل مــــــــن العلــــــــم ــــــــْن قَـ  الســــــــابق واإلســــــــالم: (( ذلــــــــك وهــــــــو مــــــــا آت ــــــــَم ِم ــــــــا اْلِعْل                    ْبِلَهــــــــا وَُكنــــــــا َوُأوتِيَن
  ].42))[النمل:ُمْسِلِميَن 

مــن قــول املــرأة، يعــين: كأنــه هــو وأتينــا  ]42))[النمــل: َم ِمــْن قـَْبِلَهــاَوُأوتِيَنــا اْلِعْلــويــرى بعــض املفســرين أن قولــه: (( 
علمــاً مــن قبــل هــذه القضــية مــن قبلهــا أي: مــن قبــل هــذه القضــية، أي: أننــا عنــدنا  ؟...، وأن املســألة متصــلة العلــم
ضــعيف، والصــواب: أن هــذا  -وإن ذُكــر-مــن علمنــا ــذا فــإن لنــا علمــاً ســابقاً، ولكــن هــذا االحتمــال  تعجــبفــال 

عليه الصالة والسالم يتحدث فيه بنعمـة اهللا سـبحانه وتعـاىل عليـه وعلـى قومـه السـابق ملعرفـة هـذه  سليمانمن قول 
  املرأة، نعم.

  ؟... : الطالب
  نعم؟: الشيخ

  ؟...: الطالب
  وين؟: الشيخ

    : قيل: أهكذا عرشك؟الطالب
] ألنه قد يقوهلا أحد جنوده، مث هو يتكلم بعـد ذلـك بعـدما حتصـل 42))[النمل: َوُأوتِيَنامن قوله: ((  ...: الشيخ

  املشاهدة هذه يقول: وأوتينا العلم من قبلها.
  ؟... :الطالب
  : نعم؟الشيخ

  ؟... :الطالب
ـــْن ُدونِ (( عـــن عبـــادة اهللا ] 43))[النمـــل: َوَصـــدَهاقـــال: " ((  ...عليهـــا  ....: جيـــوز الشـــيخ ـــُد ِم ـــا َكانَـــْت تـَْعُب        َم

    ] " صدها ما كانت.43))[النمل: اللهِ 
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ُدوِن اللــِه  َمــا َكانَــْت تـَْعبُــُد ِمــنْ ) يف قولــه: ((  مــا ] إذاً (43))[النمــل: َوَصــدَها َمــا َكانَــْت تـَْعُبــُد ِمــْن ُدوِن اللــهِ (( 
، يعــين: صــدها الــذي كانــت تعبــد مــن دون اهللا، وحيتمــل أن تكــون مــا مصــدرية، ] إعراــا أــا فاعــل43))[النمــل:

  ) هذه اسم موصول. ما أي: وصدها كوا تعبد من دون اهللا، لكنه وإن كان سائغاً لغة لكنه ليس حمل هنا، فـ (
  ما هو الذي تعبد من دون اهللا؟ ]43))[النمل: ا َكاَنْت تـَْعُبدُ مَ وقوله: (( 

  : الشمس.الطالب
. وصـــد: مبعـــىن ) املوصـــولة حمـــذوف، التقـــدير: مـــا كانـــت تعبـــده مـــن دون اهللا مـــا : الشـــمس، والعائـــد علـــى (الشـــيخ

وهـذه املعرفـة  -نعـم–صرف، ومناسبة هذا ملا سبق، ملا ... ملا سبق أنـه يقـال: إذا كانـت هـذه املـرأة يف هـذا الـذكاء 
تعبـــد اهللا؟ ملـــاذا مل تعبـــد اهللا مـــع ظهـــور أن العبـــادة هللا وحـــده؟ بـــني أن الـــذي صـــدها عـــن عبـــادة اهللا أـــا فلمـــاذا مل 

واشـــتغلت  -نعـــم–؛ ألـــا كانـــت مـــن قـــوم كـــافرين، فنشـــأت يف بيئـــة كـــافرة اشـــتغلت مـــن أول أمرهـــا بعبـــادة غـــري اهللا
ة ذكيــة وفامهــة وعنــدها احــرتاز وحتفــظ كأــا مــع ، فكــأن هــذه املــرأة مــع كوــا املــرأبعبــادة املخلــوق عــن عبــادة اخلــالق

سـبب انشـغاهلا بالباطـل، والـنفس ال بـد أن تكـون مشـغولة باهللا مـع ظهورهـا ووضـوحها  ةذلك إمنـا عـدلت عـن عبـاد
، إن أخـذت مــا ال حـق هلــا فيـه فهــي  إمـا بـاحلق وإمــا بالباطـل، وال بــد أن تكـون كاسـبة: إمــا كاسـبة حرامــاً أو حـالالً 

  وإن أخذت ما هلا حق فيه فهي كاسبة حالًال. كاسبة حراماً،
كـاجلواب عـن سـؤال مقـدر، ] أنـه  43))[النمـل: َوَصدَها َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اللهِ فهنا نقول: مناسبة قوله: (( 

  ويش السؤال املقدر؟
  : ملاذا مل تعبد اهللا؟الطالب
اهللا ما كانت تعبد من دون اهللا وكانت مـن قـوم كـافرين، فقـد  : ملاذا مل تعبد اهللا؟ فقال: إنه صدها عن عبادةالشيخ

أن كـل مولـود يولـد علـى الفطـرة، فـأبواه ( نشأت من أول أمرها يف بيئة كافرة، وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسـلم 
  .) يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

، أي: سـليمان) الفاعـل يعـود علـى  صـدها ] وقيـل: إن (43:))[النمـل َوَصدَها َمـا َكانَـْت تـَْعبُـُد ِمـْن ُدوِن اللـهِ (( 
منعهــا مــا كانــت تعبــد مــن دون اهللا، أي: منعهــا عــن مــا كانــت تعبــد مــن دون اهللا بســبب مــا رأت مــن  ســليمانأن 
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) فاعــل،  مــا كانــت تعبــد امللــك العظــيم الــذي لســليمان عليــه الصــالة والســالم، ولكــن األول أوىل بالســياق: أن (
  .ال بأس أن نقول االحتمال؛ ألنه رمبا يكون عند التأمل يظهر أن هذا االحتمال صحيح نعم. لكن هنا

] يعين: بيئتهـا منـذ نشـأت وهـم كـافرون بـاهللا سـبحانه 43))[النمل: ِإنـَها َكاَنْت ِمْن قـَْوٍم َكاِفرِينَ قال اهللا تعاىل: (( 
اهللا. وسـيأيت إن شـاء اهللا مـا يف هـذه اجلملـة مـن بعبـادة غـري اهللا عـن عبـادة وتعاىل يعبدون الشمس، فلهذا اشتغلت 

    الفوائد.
أو  سـليمان] " والقائـل كمـا قلنـا مـبهم إمـا 44))[النمـل: اْدُخِلـي الصـْرحَ ] أيضـاً؛ (( 44))[النمل: ِقيَل َلَها" (( 

هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيـه سـمك اصـطنعه غريه، وهذا الصرح يقول املؤلف: " 
  " نعم. ها كقدمي الحماريإن ساقيها وقدم :قيل له يمان لماسل

الصــرح أنــه البنــاء أبــيض هــذا صــحيح، نعــم. ســطح مــن زجــاج أبــيض، واألصــل يف  أمــا قولــه: إنــه ســطح مــن زجــاج
سـطح ] لكنـه يُطلـق علـى ال36))[غـافر: ابْـِن لِـي َصـْرًحا َلَعلـي َأبـْلُـُغ اَألْسـَبابَ العايل، كما قـال فرعـون هلامـان: (( 

وإن مل يكن عاليـاً، وهـذا عبـارة عـن سـطح مـن زجـاج وحتتـه مـاء؛ يقـول املؤلـف: إنـه جـاٍر، وأخـذ كونـه جاريـاً أخـذه 
، ألن كـل شـيء مـرتدد ُيسـمى جلـة، ] ألن اللجـة هـي أمـواج البحـر املـرتددة44))[النمـل:َحِسَبْتُه ُلجـًة من قوله: (( 

 -وإال ما يف اآلية مـا يـدل علـى أنـه جريـان-ن املؤلف أخذ اجلريان ومنه اللجة تردد األصوات وارتفاعها، فالظاهر أ
) هـذا مـا هـو بشـرط، نعـم. لـيس فيـه شـرط  فيـه سـمك (وقولـه:  ].44))[النمـل: َحِسَبْتُه ُلجةً أخذه من قوله: (( 

  أن يكون فيه مسك، ألن اللجة..
  ...: الطالب
  كون، وقد يكون فيها مسك بعيد ال يُرى.: نعم؟ نعم. ألن اللجة قد تكون فيها مسك وقد ال يالشيخ

، نعــم. بــدليل مــا دليــل علــى أنــه عــذب وال أنــه ملــح، فــال.. املهــم أنــه مــاء ) مــا يف إنــه مــاء عــذب وكــذلك قولــه: (
  يأيت.

  ؟...: الطالب
  : ال، ألن العذب قد يبقى فيه السمك ما شاء اهللا. الشيخ
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  ؟...: الطالب
  : صحيح.الشيخ

  ؟...: الطالب
، ويبقــى فيــه حــىت هــذا، بــس أنــه مــا يعــيش العيشــة الكاملــة، اللهــم إال كــان فيــه مثلمــا قــال اإلخــوان: فيــه : الالشــيخ

أمساك خاصة بامللح ما يكفي. طيب. املهم على كل حال! كل هذا ال داعي له، حىت لو قال قائل: إنـه لـيس حتتـه 
فيـه وإال شـيء لـو قيـل ـذا مـا يكـون  ...، لو قـال قائـل: وأن الزجـاج هـذا يعطـي كأنـه مـاء، نعـم. بسـبب مـثالً ماء

  بعيداً؛ ألنه ال يتعني أن يكون حتته ماء، ما هو متعني. طيب.
  ؟...: الطالب
] ..... 44))[النمـل: َحِسـَبْتُه ُلجـةً (( ما هو متعني، لكن حنـن إن تنازلنـا وقلنـا: إن قولـه: : على كل حال! الشيخ

  .زجاج شفاف وتظنه حبراً 
أعجبتــه  ســليمانملــا أن  ) يقولــون: إن اجلــن لمــا قيــل لــه إن ســاقيها وقــدميها كقــدمي الحمــار (يقــول: وأمــا قولــه: 

هــذه املــرأة هــم أن يتزوجهــا فحســدوها علــى ذلــك، فقــالوا لــه: إن قــدميها وســاقيها قــدما دابــة وســاقا دابــة، وحطوهــا 
اْدُخِلـي  ة أيضـاً، ألنـه ملـا قيـل: ((وهذا ليس بصحيح، وإمنا املقصود من هـذا الصـرح اختبـار املـرأ ...بعد محار ألنه 

  )) هي يف احلقيقة إذا كانت حتسبه جلة، إذا كانت جبانة تدخل وإال ما تدخل؟ الصْرحَ 
  ما تدخل :الطالب
دخلــت وثياــا نازلــة، إذا كانــت مغفلــة، وإذا كانــت حازمــة وشــجاعة : مــا تــدخل أصــًال، وإذا كانــت مغفلــة الشــيخ

دخلــت هــذا ورفعــت عــن ســاقيها. مث هــي أيضــاً مــن ذكائهــا: أــا تعلــم أــا مــا دخلــت ورفعــت عــن ســاقيها، نعــم. 
أُكرمت وقيل هلا ادخلي الصرح وهي سُتدخل يف حبر جلي يغرقها، فعلمت أن هـذا البحـر أن غايـة مـا فيـه أن يصـل 

 بيل اإلكـــرام: ((قيـــل هلـــا علـــى ســـإىل ركبتهـــا أو حنـــو ذلـــك، وأنـــه ال ميكـــن أن يكـــون حبـــراً جليـــاً عميقـــاً، ملـــاذا؟ ألـــا 
  )). اْدُخِلي الصْرحَ 



13 

 

 

 

لــذكائها وحزمهــا وشــجاعتها، وأمــا أن رجلهــا رجــل محــار فهــذا كــذب بــال شــك،  فــاملهم أن هــذا أيضــاً اختبــار ثــان
  ليس فيها شيء من هذا. نعم. آدمواألصل فيها أا امرأة مثل بنات 

  ؟...: الطالب
  : إيه. نعم.الشيخ

  ؟...: الطالب
  : إيه.الشيخ

  عورة؟ الساقان: لبالطا
  ، ما نعرف عن شريعة من سبق.: ما ندري عن شريعة من سبقالشيخ

ــةً  قــال: " (( ــا رََأتْــُه َحِســَبْتُه ُلج َها ((مــن املــاء  )) فـََلم )) وهــذا ال شــك أنــه يــدل علــى حزمهــا  وََكَشــَفْت َعــْن َســاقـَيـْ
قـد يتوقـع، يقـول: مـا أدري، ميكـن خيـدعونين  إذا حصـل لـه مثـل هـذا األمـر ب، ألن اإلنسان الغريوقوا وشجاعتها

علــى الــدخول لكــن مــع االحــرتاز عــن األذيــة حيــث ... يف هــذا وأمــوت، لكنهــا قويــة وحازمــة أيضــاً، أقــدمت رمبــا 
يقـول: يؤخـذ منـه جـواز إظهـار املـرأة للسـاقني، وحنـن نقـول: أوًال: ال  إبـراهيمرفعت عن ساقيها، والرفع عن الساقني 

نـا فعلتـه للحاجـة، وكشـف املـرأة سـاقيها للحاجـة ال بـأس بـه حـىت يف شـريعتنا، إذا احتاجـت املـرأة يؤخذ منه؛ ألنـه ه
إىل كشـف سـاقيها يف مثــل هـذه احلــال فـال حــرج فيـه، ألن مــا ُحـرم حتــرمي وسـائل تبيحــه احلاجـات كمــا هـو مقــرر يف 

عـورة ألدىن حاجـة، حـىت إـم قـالوا: جيـوز ، احملرم حترمي وسائل تبيحه احلاجات، وهلذا جيـوز النظـر إىل العلم األصول
  أن حيلق عانة من ال حيسن علق عانته، وهذا بالضرورة سوف يكشفها، سوف يكشف العانة لتحلق.

فإنــه أيضــاً ال  تبــيح مثــل ذلــك فــال داللــة فيــه، وإذا كانــت ال تبيحــه ســليمانفاحلاصــل أننــا نقــول: إن كانــت شــريعة 
  و إليه.خيالف شريعتنا؛ ألن احلاجة هنا تدع

َها))"  الصــرح فــرأى ســاقيها وقــدميها  وكــان ســليمان علــى ســريره فــي صــدر ،لتخوضــه ((وََكَشــَفْت َعــْن َســاقـَيـْ
" اطمأن اآلن الرجل، اطمأن، ولكنها ليست كمـا قـال املؤلـف، مـا هـو الغـرض مـن هـذا أن يتبـني لسـليمان  حساناً 
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 ذكاءها وفطنتهـا وشـجاعتها، وكـل مـا تـدل عليـه ذا هل رجلها رجل محار وإال رجل آدمية؟ ال، الغرض أن يعرف
  عليه الصالة والسالم. سليمانهذه الصورة من معًىن يعود إىل املرأة فإنه يريده 

  ...؟: الطالب
هـذه اجلملـة زجاج.  )) " أي: من قوارير ((مملس  )) ِإنُه َصْرٌح ُمَمرٌد ِمْن قـََوارِيرَ  ((هلا  )) قَالَ  " (( ... :الشيخ
  مثلما قصد بإحضار العرش هذا املقصد. سليمان. إظهار عظمة ملك فيد أنه ُقصد به مع اختبارهم ...ت أيضاً 

ــاَل ِإنــُه َصــْرٌح ُمَمــرٌد ِمــْن قـَــَوارِيرَ  ((  ، حيــث إن الزجــاجســليمان)) فتبــني بــذلك أمــران؛ أحــدمها: عظمــة ملــك  َق
  يصنع له حىت يكون كالبحر اللجي.

ن هــذه املــرأة وإن كانــت ذكيــة وعاقلــة وحازمــة فإــا خيفــى عليهــا األمــر، وإال ال؟ ألــا حســبت وثانيــاً: اإلشــارة إىل أ
أن هذا الزجاج جلة من املاء مع أنه لـيس كـذلك، ففيـه نـوع مـن إظهـار ضـعفها أيضـاً، فيـه نـوع مـن إظهـار ضـعفها، 

ن فوائــد اآليــات مــا ..... حيــث إنــه ظنــت األمــر علــى خــالف مــا هــو عليــه. وســيأيت إن شــاء اهللا تعــاىل يف هــذا مــ
  نعم.

  ...؟ :الطالب
  نعم.: الشيخ

  ...؟ : .الطالب
  : أنه إيش؟الشيخ

  ...؟ :الطالب
    بل ما يستبعد، ما يستبعد، ألن وجود املاء حتتها مثلما قلت ما هو بالزم.: الشيخ

  .سليمانا وعرفت مكانة حينئٍذ عرفت مكا ]44)) [النمل: قَاَل ِإنُه َصْرٌح ُمَمرٌد ِمْن قـََوارِيرَ  ((
) لــيس يف اآليــة مــا يـدل عليــه، بــل إن الظــاهر أــا مبـا شــاهدت أجلأهــا مــا شــاهدته  ودعاهــا إلــى اإلســالم وقولـه: (

  إىل أن تسلم؛ ألا شاهدت أموراً، منها: إتيان عرشها. ومنها: هذا الصرح العظيم املمرد من القوارير.
  ...؟: الطالب
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عليـه الصـالة والسـالم أخربهـا بعظمتـه وقوتـه حيـث إن هـذا  سـليمانومنهـا أيضـاً: أن  : هي قالت: كأنه هو.الشيخ
بعبــادة  ]44))[النمــل: َرب ِإنــي ظََلْمــُت نـَْفِســي(( " فقالــت:  اعرتفــتصــرح ممــرد مــن القــوارير ولــيس مــاًء، حينئــٍذ 

يَــا بـَُنــي ال ُتْشــِرْك بِاللــِه ِإن (( ه: وعبــادة غــري اهللا مــن أعظــم الظلــم، قــال اهللا تعــاىل عــن لقمــان ملــا قــال البنــ "غــريك
ــْرَك َلظُْلــٌم َعِظــيٌم  علــى مــن حقــه أبــني وأوضــح، وال أبــني وأوضــح ] ألن أعظــم الظلــم أن تتســلط 13))[لقمــان:الش

  من حق اهللا على العباد، هلذا كان الشرك أظلم الظلم.
اً، عنـدما يشـتبه عليـك األمـر حبيـث تـرجح مثـانني يف عندما ختاصم إنساناً وأنت تعـرف أن احلـق لـه ال لـك تـَُعـد ظاملـ

املائــة أنــه لــه وعشــرين يف املائــة أنـــه لــك؛ يكــون هــذا الظلــم أخــف مـــن األول، عنــدما يكــون مخســني يف املائــة لـــك 
مـن الثـاين، عنـدما تـرجح ثالثـني يف املائـة لـه وسـبعني لـك يكـون أخـف، وهكـذا.  ومخسني يف املائـة لـه يكـون أخـف

ظلم يكون أقـبح وأشـنع حبسـب ظهـور احلـق وبيانـه، وأظهـر احلقـوق وأبينهـا: عبـادة اهللا سـبحانه وتعـاىل، أن الفاملهم 
ــــــــم اإلشــــــــراك مــــــــع اهللا، أن تشــــــــرك مــــــــع اهللا أحــــــــداً، وهلــــــــذا تقــــــــول: ((  ــــــــُت فيكــــــــون أظلــــــــم الظل                َرب ِإنــــــــي ظََلْم

تســعى هلــا مبــا فيــه خريهــا، فأنــت جيــب أن تســعى إذاً: الــنفس عنــدك أمانــة جيــب عليــك أن ] 44))[النمــل: نـَْفِســي
فــإن جتــرأت علــى مــا لــيس لــك فقــد ظلمــت نفســك، أو فرطــت فيمــا جيــب عليــك فقــد لنفســك مبــا هــو خــري لــك، 

ظلمــت نفســك، وإذا كنــت ال تســتطيع أن تتصــرف يف بــدنك مبــا تريــد فكيــف تســتطيع أن تتصــرف يف فعلــك مبــا 
  ... جيوز؟وحطهمطع األصابع بع، اقإصتريد؟ لو أن إنسان قال لشخص: أنا أعطيك 

  : ما جيوز.الطالب
  ... جيوز؟بعينك  وحطها وز، هذا حرام. لو طلب اقلع عيوين: ما جيالشيخ

  : ال جيوز.الطالب
الــيت عليهــا مــدار  هــذا ال ميكــن يف جســم مآلــه إىل الفنــاء فكيــف يكــون ذلــك يف األفعــال: ال جيــوز، إذا كــان الشــيخ

    ، فإن فعلت فأنت ظامل.فيما يعود على نفسك بالضرر كتتصرف يف أفعال سعادة العبد؟ فال جيوز أن
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"  )) َمـَع ُسـَلْيَمانَ  (( كائنـة  )) َأْسـَلْمتُ  (("  ].44))[النمل: َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلِه َرب اْلَعاَلِمينَ قالت: (( 
)) يف موضـع احلـال، يعـين: أسـلمت حالـة كـوين مـع  نَ َمـَع ُسـَلْيَما كائنـة أن الظـرف يف قولـه: ((أفاد املؤلـف بتقـدير  

  ، ملن؟ هللا رب العاملني، هنا تعترب مسلمة وإال ال؟سليمان
  : نعم.الطالب
فقـد أسـلم، نعـم.  : إيه. إذا قال الرجـل: أسـلمت ولـو مـا قـال: أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللالشيخ

فـإذا عـرب اإلنسـان عـن العمـل مبـا  ]14))[احلجـرات: ْم تـُْؤِمنُـوا َوَلِكـْن ُقولُـوا َأْسـَلْمَناقَاَلِت اَألْعَراُب آَمنـا قُـْل لَـ(( 
يــدل عليــه مــن فعــل ُحِكــم عليــه بــه، وهلــذا لــو قــال قائــل إلنســان: حلفــت عليــك أن تفعــل كــذا؛ صــار ميينــاً، لــو مــا 

هــو الفعــل. إذا قــال: أســلمت؛ صــار  قــال: واهللا، أو حلفــت ال أفعــل كــذا؛ صــار ميينــاً وإن مل يقــل بــاهللا؛ ألن هــذا
  أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا.إسالماً وإن مل يقل: أشهد 

  : .....الطالب
] فيهـا أـا 44))[النمـل: َأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لِلِه َرب اْلَعاَلِمينَ  كثرياً. طيب، إذاً نقول: ((  يستعمل : إيه،الشيخ

ــاَلِمينَ  ))، وبربوبيــة العامــة يف قوهلــا: (( لِلــهِ  ، حيــث أقــرت بألوهيــة اهللا يف قوهلــا: ((أســلمت إســالماً كــامالً   َرب اْلَع
.((  

" واهللا احلقيقـة أنـه مشـكل  ت لـه الشـياطين النـورة فأزالتـهلـفعم ،وأراد تزوجها فكره شعر سـاقيهاقال املؤلف: " 
  هذا.

  ؟...: الطالب
  : هاه؟الشيخ

    ا...: هو مالطالب
عملــت لـه الشــياطني النــورة، والنــورة تزيــل الشــعر، ويقــال: إن أول  ...يف الشــعر  ...نعــم.   ...فكــأن بــس : خالشـي

أن الشــياطني عملتهــا لــه، وكــل هــذا كــذب. وجيــب أن ينــزه  حيــث  ســليمانمــن عملــت لــه النــورة ســاق بلقــيس بــأمر 
ألن كـــوم  ...، وأن اهللا هلـــم العفـــو كـــالم اهللا عـــن مثـــل هـــذه األشـــياء، وموقفنـــا مـــع مثـــل هـــؤالء العلمـــاء أن نســـأل
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يضــعون يف كــالم اهللا مثــل هــذه األمــور هــذا مــن األشــياء الــيت يتــنقص ــا اإلنســان كــالم اهللا عــز وجــل، وأكثــر مـــا 
، فإمـا أدخـال كثـرياً ووهـب بـن منبـه كعـب األحبـاريف هذا املوضع عن رجلـني ومهـا:   ابن كثريوردت هذه كما قال 

      نسأل اهللا أن يعفو عنهمم اهللا غريه مما ينقلوه من اإلسرائيليات يف كال
"  يزورهـا فـي كـل شـهر مـرة ويقـيم عنـدها ثالثـة أيـام نوكـا ،فتزوجها وأحبها وأقرها علـى ملكهـا فأزالته "قال: 
أنه ملـك وهـو ابـن ثـالث عشـرة  :روي ،سليمانوانقضى ملكها بانقضاء ملك "  نعم " المتزج بالثيب، اقامة

  ". فسبحان من ال انقضاء لدوام ملكه ،ن ثالث وخمسين سنةسنة ومات وهو اب
  ...: الطالب
  هاه؟: الشيخ

  ...: الطالب
  : عندي، نعم.الشيخ

  ...: الطالب
  : إيه. ويش بعد؟الشيخ

  ...ومات وهو   ...: الطالب
   : ال، ومات وهو ابن ثالث ومخسني سنة.الشيخ

  ...الكل  فيه أشياء  ...: بس الغريب مع اختصار يعين الطالب
  : إيه، إي نعم.الشيخ

  .  ...: يعين يف الطالب
  ...: الشيخ

  ...: الطالب
  : إيه.الشيخ

  ... :الطالب



18 

 

 

 

حيـان يكـون تفسـريه كـالرموز، مث يعين قـال: كيـف األشـياء املهمـة خيتصـرها حـىت إن بعـض األ ...: إيه، لكن الشيخ
  أصل األشياء اليت ما هلا يبجي

  ...: الطالب
  ...: إيه،الشيخ

  : يا شيخ.لطالبا
  : نعم.الشيخ

  ... :الطالب
  : نعم. الشيخ

  : ولو كان حلاجة.الطالب
  : ولو كان بضرورة.الشيخ

  ؟....: الطالب
  جيوز ألنه خيلفه غريه، الدم ليس هذا، ألنه منفعة. الدم : ال،الشيخ

  ... :الطالب
  : ال، ما جيوز.الشيخ

  ... :الطالب
  : ألنه ضرر عليك أنت.الشيخ

  ... :الطالب
  : ضرر.الشيخ

  ...: الطالب
  ...: أوًال: ال تفكر أن اهللا الشيخ

  ...: الطالب
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  وإال ال؟ ...واحدة  ةيكلبوثانياً: ما ميكن يصري عمل ... : ... ال تسأل الشيخ
  ...: الطالب
  عندك أنت..  ...اللي  ...بل حقها ... يلحقها عطب: وثالثاً: ما يؤمن أنه الشيخ


